
งานท่ีให	บริการ การแจ�งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ             
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช�าง  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ขอบเขตการให	บริการ
สถานท่ี / ช�องทางให	บริการ ระยะเวลาเป ดให	บริการ
กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ วันจันทร  ถึง ศุกร 

(ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท : 0 4439-7162 ต�อ 105 ตั้งแต�เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เว็บไซต  : http:// www.khamtalayso.go.th

หลักเกณฑ# วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
             ผู�ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินก็ได�โดยการแจ�งต�อ
เจ�าพนักงานท�องถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู�แจ�งได�ดําเนินการแจ�งแล�วเจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบรับแจ�งตาม
แบบที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนดเพื่อเปQนหลักฐานการแจ�งให�แก�ผู�น้ันภายในวันที่ได�รับแจ�งในกรณีที่เจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินตรวจพบในภายหลังว�าผู�แจ�งได�แจ�งข�อมูลหรือยื่นเอกสารไว�ไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามที่ระบุไว�ใน มาตรา
39 ทวิ ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจส่ังให�ผู�แจ�งมาดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องหรือครบถ�วนภายใน 7 วันนับแต�วันที่
ได�รับแจ�งคําส่ังดังกล�าวและภายใน 120 วันนับแต�วันที่ได�ออกใบรับแจ�งตามมาตรา 39 ทวิ  หรือนับแต�วันที่เร่ิมการ
ดัดแปลงอาคารตามที่ได�แจ�งไว�ถ�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�ตรวจพบว�าการดัดแปลงอาคารที่ได�แจ�งไว�แผนผังบริเวณ
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได�ยื่นไว�ตามมาตรา 39 ทวิ ไม�ถูกต�องตาม
บทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข�อบัญญัติท�องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข�องให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีหนังสือแจ�งข�อทักท�วงให�ผู�แจ�งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอนและวิธีการให	บริการ
ขั้นตอน หน�วยงานผู	รับผิดชอบ
ยื่นเอกสารการแจ�งเคล่ือนย�ายอาคาร กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ�วนตามมาตรา 39 ทวิ  
และเจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจพิจารณาแจ�ง
ภายในวันท่ีได�รับแจ�ง

ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณา  ถ�าผู�แจ�งได�ดําเนินการตามที่ระบุไว�ตามมาตรา 39 ทวิ ครบถ�วนแล�ว  
เจ�าพนักงานท�องถ่ินพิจารณาออกใบแจ�งภายในวันที่ได�รับแจ�ง  

คู�มือสําหรับประชาชน



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต	องใช	 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   พร�อมรับรองสําเนา  จํานวน   1    ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ�าน    พร�อมรับรองสําเนา  จํานวน   1    ฉบับ
3. แบบการแจ�งดัดแปลงอาคารตามที่เจ�าพนักงาน จํานวน   1    ฉบับ
ท�องถ่ินกําหนดและกรอกข�อความให�ครบถ�วน
4. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร�อมรับรองสําเนา(ถ�ายห�ามย�อ หน�า-หลัง)                  จํานวน   1    ฉบับ
5. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ�งก�อสร�างอาคารเดิมที่ได�รับอนุญาต                              จํานวน   1    ฉบับ
6. โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อมเจ�าของ จํานวน   1    ฉบับ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�ากรณีผู�แจ�งไม�ใช�เจ�าของที่ดินต�องมี
หนังสือยินยอมของเจ�าของที่ดินให�ก�อสร�างอาคารในที่ดิน  
7. ใบอนุญาตให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ จํานวน   1    ชุด
ใบอนุญาตฯ ฉบับต�ออายุหรือใบอนุญาตให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) พร�อมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบท�าย 
(กรณีอาคารอยู�ในนิคมอุตสาหกรรม) 
8. กรณีที่มีการมอบอํานาจต�องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป[ 30 บาท จํานวน   1    ชุด
พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ�านหรือหนังสือ
เดินทางของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ 
9. สําเนาทะเบียนบ�านของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู�รับมอบอํานาจ จํานวน   1    ชุด
เจ�าของที่ดิน (กรณีเจ�าของที่ดินเปQนนิติบุคคล)
10. หนังสือยินยอมให�ชิดเขตที่ดินต�างเจ�าของ (กรณีก�อสร�างอาคารชิดเขตที่ดิน)  จํานวน   1    ฉบับ
11. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเปQนผู�ประกอบ จํานวน   1    ชุด
วิชาชีพสถาป\ตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)
12. หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเปQนผู�ประกอบ จํานวน   1    ชุด
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
13. หนังสือยินยอมเปQนผู�ควบคุมงานของวิศวกรผู�ควบคุมการก�อสร�างพร�อมสําเนา จํานวน   1    ชุด
ใบอนุญาตเปQนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต�องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
14. หนังสือยินยอมเปQนผู�ควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมการก�อสร�างพร�อมสําเนา จํานวน   1    ชุด
ใบอนุญาตเปQนผู�ประกอบวิชาชีพสถาป\ตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต�อง
มีสถาปนิกควบคุมงาน  ) 
15. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือช่ือพร�อมกับ จํานวน   1    ชุด
เขียนช่ือตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู�ของสถาปนิกและวิศวกรผู�ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)   



16. รายการคํานวณโครงสร�างแผ�นปกระบุช่ือเจ�าของอาคารช่ืออาคารสถานที่ จํานวน   1    ชุด
ก�อสร�างช่ือคุณวุฒิที่อยู�ของวิศวกรผู�คํานวณพร�อมลงนามทุกแผ�น         
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก�อสร�างด�วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเปQนส�วนใหญ�) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู�ในบริเวณที่ต�องมีการ
คํานวณให�อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจากแผ�นดินไหวได�ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับนํ้าหนักความต�านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต�านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ�นดินไหวพ.ศ. 2550 ต�องแสดง
รายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสร�าง 
17. กรณีใช�หน�วยแรงเกินกว�าค�าที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 จํานวน   1    ชุด
เช�นใช�ค�า fc > 65 ksc หรือค�า fc > 173.3 ksc ให�แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได�วิศวกร
ผู�คํานวณและผู�ขออนุญาตลงนาม
18. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง จํานวน   2    ชุด
(ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535)
19. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)
20. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบไฟฟcา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
21. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบปcองกันเพลิงไหม� (ระดับวุฒิวิศวกร)
22. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร)
23. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร)
24. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบ จํานวน   1    ชุด
ระบบลิฟต  (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ค�าธรรมเนียม
เปQนไปตามหลักเกณฑ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

การรับเรื่องร	องเรียน
ถ�าการให�บริการไม�เปQนไปตามข�อตกลงที่ระบุไว�ข�างต�นสามารถติดต�อเพื่อร�องเรียนได�ที่
กองช�าง เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  โทรศัพท  : ๐-๔๔๓๙-๗๑๖๒  ต�อ ๑๐5  
หรือ  เว็บไซต   http://www.khamtalayso.go.th



 

 

ใช�รูปแบบตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินเทศบาลตําบลขามทะเลสอกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�างแบบฟอรม 


